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Doelgroep

Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in een omgeving waarbij de
atmosfeer lager dan de SIR-risicocategorie B-3 1 ligt.

Ingangseisen

De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn. Een uitzondering wordt
gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een
startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd
van 16 jaar. De kandidaat mag geen belemmerende gezichtsbeharing
hebben of belemmerende sieraden dragen.
Verder moet de kandidaat in het bezit zijn van één van de volgende
diploma’s:
• B-VCA
• Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat (zie opmerking bij
vrijstelling)
Medische geschiktheid:
Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (werkgever) dat de
kandidaat een verklaring of aantekening heeft waaruit blijkt dat de
houder medisch geschikt is voor het werken met onafhankelijk
adembescherming. De geschiktheid voor het werken met onafhankelijke
adembescherming is zowel bij de opleiding als examinering noodzakelijk.
Het certificaat is alleen geldig in combinatie met voornoemde verklaring
of aantekening.

Vrijstelling

Bekijk de website voor het “Overzicht vrijstellingen SOG examens”
Bekijk de website voor vrijstellingen B-VCA

Leerdoel

Op veilige en effectieve wijze onafhankelijke adembescherming
gebruiken (ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem).

Inhoud

Theorie
• Algemeen (basisbegrippen, grenzen en situaties, noodsituaties)
• Wetgeving (Arbowet en overige wettelijke bepalingen)
• Veiligheid (veiligheidsregels)
• Vaktechniek (typen ademhalings-beschermingsmiddelen en gebruik)
Praktijk
• Voorbereiding: ademluchttoestel (veiligheids- en hygiëneregels,
gereed maken voor gebruik)

Omstandigheden vallen onder SIR RISCOCATEGORIE B-3 als:
- Het zuurstofgehalte niet lager is dan 19 vol.-% en niet hoger is dan 21 vol.-% en
- er sprake is van een concentratie van de aanwezige stof(fen) die bij kortstondige blootstelling
onomkeerbare schade aan de gezondheid kan toebrengen dan wel langdurige gezondheidsklachten kan
veroorzaken of iemand kan belemmeren te vluchten (PAC-2*)
- en/of er sprake is van blootstelling aan schadelijke stoffen die door de huid kunnen worden
opgenomen of de huid kunnen beschadigen. Ter bescherming daartegen is het gebruik van een
chemicaliën(gas-)pak type 1 vereist.
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•
•
•

Uitvoering: ademluchttoestel (in gebruik nemen, uitvoeren opdracht,
controle restdruk, afleggen van het toestel)
Voorbereiding: ademluchtlijnsysteem (veiligheids- en hygiëneregels,
gereed maken voor gebruik)
Uitvoering: ademluchtlijnsysteem (in gebruik nemen, uitvoeren
opdracht, uit gebruik nemen)

In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen
behandeld.

Minimale
opleidingsduur
exclusief examen

3 dagdelen bij maximaal 12 cursisten
Dagdeel 1 en 2: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefenen met de
adembeschermingsapparatuur en praktijkopdrachten.
Dagdeel 3: Ochtend: Repeteren lesstof
Herhalingsopleiding: 1,5 dagdeel

Criteria docent

•
•
•

•

Twee jaar aantoonbare ervaring in een industriële omgeving met
gebruik van adembescherming waaronder ademluchtlijnsystemen
Geldig diploma VOL-VCA en of een diploma MVK, HVK of
arbeidshygiene
Diploma Toezichthouder Adembescherming (SIR) of een
gelijkwaardig vastgesteld diploma/certificaat (zie Overzicht
vrijstellingen SOG examens)
Opleiderstraining (intern van opleidingsinstituut)

Eventueel alternatief verworven kennis moet aan de
Waarborgcommissie worden voorgelegd.

Exameninstellingen

Zie actueel overzicht op de website:
www.vcainfra.nl/examencentra

Eisen toetsing

De toetsing moet onafhankelijk van de opleiding plaats vinden conform
de toetsmatrijs, de Uitvoeringsvoorschriften Examinering en het
Handboek examinering VCA en SOG.

Examenduur

•
•

Theorie-examen: 40 minuten
Praktijkexamen: 45 minuten

Criteria examinator

•

Minimaal zes maanden aantoonbare ervaring met het gebruik van
adembescherming, waaronder ademluchtlijnsystemen, in de
industrie.
Of zes maanden relevante werkervaring als opleider/examinator
voor de SSVV opleiding OA /of SIR -ABB
Geldig diploma B-VCA of een gelijkwaardig vastgesteld
diploma/certificaat (zie opmerking bij Vrijstelling)
Geldig SOG-diploma Onafhankelijke adembescherming of een
gelijkwaardig vastgesteld diploma/certificaat (Zie Overzicht
vrijstellingen SOG-examens)

•
•
•
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•
•

Geldigheidsduur

Vaardigheidstraining SOG-examinator van eX:plain behaald
Assessment behaald voor praktijkexaminering van Onafhankelijke
adembescherming (alleen voor nieuwe examinatoren)

Een diploma is 3 jaar geldig.
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